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Memleketi- , incelemeıer yapıyor ıar 
mizde 3 gün 

kalacak 
'J'mbı:on, 7 ( .ı-\,A,) - Başveklllrulz Mllnaka!At vekili resml ziyaretlrı • 

dun ogleden evvcı fkametglıhlnrmc'l. den sonra bez fabrikası ile demiryo!• 
çrı.h~:ı.rak bazı ziyaretleri kabul ctmf: !an işletme tcsisıerini tetkik etmiş 
Jcr öğleden ı.onra askeri mUlkt mües• ve buradan ııehre kadar uzıı.t.ılmnst 

v -- sesclerl ve ba.zr imalAthanelerı ger karnrlaştınlmrıı bulunan demlryolu 
Kahircde beyanatta \ mişlerd!r. Ba,,veklllm~, blllıhl!re Ak• nun yap;lmasma bir an eV\'el bıı~Iıı..:.. 
bulunarak d2di ki: çaabat kaz:ı.suna gıtml§Ier ve ke~•t 1 mnsr 'çln aı~kadarlara lcabeden cmt-. 

B 
bir halk kUtlcsi tnratmdan karşııs: • len vermi§Ur at 1 çö 1 Ündeki n;ıı;lq_rdır. Ba,,veklllmlz belediye pıı.ı- .Malatyalıl&;, istasyon ile §ohir ar<ı.• 
kına giderek bir mUdd:ıt kalmr§lar ve smdaki münakale gUçlUklerlıit orto,.. 
halk ile konu.~muşlardır. dnn kaldıracak olan bu ka.rıın bUyUk muharebe Gece wnuını mUfett'4 tArafmd.,n bir sevinçle karşllamı§lardır. 

l.auı.:ı: SADRI c.7;-r_;::,f :C ıgt ıı mcmlel,<'timlı:" ı;cl •n l'llldnln nllı pozu 
~ Naıııoıyoı;a bezı. 
~etlle set!ceıenen 
m Fla:e e ~adar 

m blmdlr 

fereflerine bir ziyafet verjlmiştlr. Baf 
\'ckil!miz yarın Başkalc'ye harekııt 
<'dece1<lerdlr. 

ZİRAAT \':EKtı.t Al!1F1Y:EDI~ 

Adap:u:ln, 7 (A.A.) - Z:raat 
Vekili Şevket Raşit Hntipoğlu dün 
ATif.iycyc gclmi~1 vat: ile parti ve 
lıslkevi başkanları tar:ıfından kar
~ılanmı!itır. 

BOT.UN tahrlıılcrln , 1.:.h .. n ı l ----- ----- ------------
c.:!larıııa rtı~nwıı luırıı lıız.;ıı 

alamıyor, kemal noı.ta~ı.ııı buı:ımıJi J,", 

\e müt""1adl.}<'.ı zont.l .. Jnıı Lir ı;-ıh.rn 
haUnde ıztrnıb \l'rjror. ır 

IUüNAKALAr VEKtLl l\IALATYJ\• 
DA 

l\lalııt,ya, 7 (.A.A.) - MllnakaJlt 
vekili amiral Fahri Engin dlln şehr~· 
mize gelmiş ve ba{lda vali olmak Uzcrc 
vpa.yct ve parti erklını tarafından 

karşılanmıştır. 

Her hnrp iki \<'Ja .ı. hn ~lJndC' d"'\. 
let arasında tarnfl:ud n ııJr,;ı.ıı k ~~~1\V 

y~~~ 
~~~ri eski 

dO~er 

----o--.-!-
ltf ısırı tehdit eden istila 

tehti!~esi ortadan kalkmııtır. 
Ankara 7 (En Son Dakikanın .su.re . Bu se~e sonu~da 

Vekil, .Arifiyedeki e'ma fidan. 
lığiyle tohum i:;lah istasyonunun 
galışmal3l"J ve verimleri Uzerinde 
tetkiklerde bulunduktnn sonra, 
Adapa.2a.nna gelerek <lemir ve 
tnhta fabrikalnrını geçmiştir. 

al dUşun~leı ini b!!şlm ııı cc:IJ.r k 
\Ctl ile lmbu: t.q~•lU• k ı~ .. ıı lapı ır. 

Şu hnJde h«"r harbin ı;ayc,., bir tJnılJ 
mağlüp etmtk, 1112ğl!t!>lJetl lca'>ul t't. 
tlrnıcl<, 3 aul ı.ıırı;ıkl uınıfııı şartınrı ı 

bir sulha csns l upal:llmeldır. Ut.ı t 
ııencllk bnrp deHcslndt• ikJ tıımf lJlr. 
birbirini lstedlgı §Cl•ild!' Jııni <!lı.c ı;.ı

tırecek tnrzdn ınağlüp e~mcdl. H. r 
tarafta zafer Umldf Mllı. kun etli ı.ıt 

1ıurette )qamaktadır. Bu maı.sa i ı , 

İngiliz keşif kolları 
faaciyette bulunuyor 

H mııhsusada giden muhabirinden te.. 
lefonla) - Am<ırika cllmhurr('fsl R ız 
'1.Cltin ı;:abst mümessm V~del Vllkl 
bugün saat 14,30 da bir Amerika?: 
ıanareslle Ankaraya gcldl. Hava 
meydanında Amer}karun Ankara bt:.
yUk elçisi Ştaynhart, lngllterenm ~ 

Amerikada 
Harp sanayiı 
labrıtra arı ~da 

Zir::ıat Ve-ki!i Gökçcören g:51U• 
nUn kurutulmasından sonra mey• 
daruı çıknn ararivi ve bul'ada köy
ıu tarafından kıCJmcn eki :ıniş bu. 
lunan toprnklnrd:ıki mahsul vaz • 
yetini yerinde tetkik eyledikten 
fionra Hendeğe e'1tmi.11tir. 

:r.atere ula,rnıık ümidi mulıarlplcr ıtlu 
terkedllml, değildir. O huldc bu tınıp 
uatuı ne kadar uzıyacnk? 

l{nhlrl', 7 (A.A,J -· Rö:l''cr ajaruır. 
nrn husus1 muhabiri bildiriyor: 

Scluzlncı ordunun seyyar kollan ~'l. 
rafından araSiz takip ed!ıen Romel 
kuvvetleri bıındnn bi: baf,a önce 1':.l 
vad &lı !' do~ru ilcrlcmd~ üz re hııte. 

k t ettı t o: vzlll're dlln ttlt" '1' 11" 
mu, bu~unu) ordu. DU!jçn'-1".ın ba,lrc.' 
zırhlı kon rt karn ~e h1va kuvvcU~ • 
rim.z n d •ıamlı c.,,ı nlt<nda mUttıı • 
f,I< m:ı.yn w:ı.!ı ·IDJn b tı.sınu çekilmlj-

Harbin u1.aması lı;!.n bUtUn eartlur 
nıc~cuttur. llır landan müt1 rfilde r 
kcndllerlnı bıırp ckoııo:nl$lne 1ntıb~. 
ctt.lrecek ıır.kllde niz.am' m:ıktndır. 

lar. Öte Jıındun Alman)"ll lı rp uzoo 
itlrdU!fl tnl.dlrde kood~i~c fal d;ılı 
olablle'cck htığd:ıy \ e hum m:ıddt• ~ 
hnlanııı ellne geı;lrlyor. ..rnıtc'>il: • r 
A ık k

A ,_ 
1 

1 rillr. Şim fi Rorot>lln onh;s"Jnaa cldJI 
mer ·anın ını nnuırıııı ras~oncl ı r 
ı ıııı 1 t r. 1 1 C 1 bo.ıuklar h'lsıı olmı:ş bu.tmuyor. 

" ' e 1!1 c meı.o ı:n 1~1~ or nr. cnu;ı J\llhir •, 'i f A A ) - Or•oı ark ln° 
Amerika bu harpte bir drpo tuıljn,ıe 

1 
lllH · • • • 

1 S 1 1 . dn ;.z; le &'. \ng o a c.son ar ııııun yl'r (utm:ı <. _,, 
6 1 1 I 1 k , · • o- <. uı gece , ~ n::r. e!!.mır .e 

t ıdır. Ingillz kc,i! kol:nrı f all~ette bu _ 
t:krayııanm tarlabn, omdcn snh.\. 1 • unmuştur. 

ları, Kafirnslnnn lnb:ıt ı .. ınetl fıız .ı 
wıbaları Alm:ı.nsnnın t•mrjne tubld r. 
Bunlar bugtin için dt ~ilı;e bile yarın 
için barbı uzatın:ıya ımld~n \Crec.•I, 
~asıt,alardır. nug;ın 1 e ınubaripln 

harbi idame edece!• vnıııtnlara bol b ' 
ııahlptirler. 

Harbin bugüne lml'.ar lnhl,af Şt> ı i 
bütün tahr·pıerino rn men bir sa l<L'! 
narında balıl<la kedinin miiradf'lr .. ı ıl 
andırmaktadır. Kedi deı•lze ntla;),,ı 

halığı )ııknla)acıık halde olmadıı:ı <zl. 
bt, b<ılık da dC'tıJıdt>n k:ıruya r;ıltar'.l': 

to•~onosi.- \ 
Aln.an l1 uv ·aUeri 

tarafından 

ZAPTE ~lDi 
kedi;)! lı:o\-ala~oeat, \llZf~ettC' dejtll • --
dir. Halbuld bu harp n<'alt ya lmra~ 1 l!I" ı:ı ~ 6~~f_•n. 
hlll<medrrrk, ;,nlıut t'I nile b.ılmı~e. j .:ı.& Q ~~r U ':ı ~ ıı1:1ıı: 
rt•k nlha;\Ct tulur. Bu.gün bıınlard.11 "a "li .... G~ti ii ~a!l'e-
lkls) de nıUmkün de~lldiı. :su halde ~ 

kedı \"e ba'ık btrbırıertnın ~ıprnnm11 bela:.' '1'.aw~m e :~~,Ot 
Hını, ;, 'Jrulmn• mı lwkle\<'Ct•l.lcrdi. " 
Bu )tpr:ıoma , ... ~orulrr.:ı~1 bt'lı:len•ek 
tçln ııztvı umana lh"ynı: \ardır, / ı
man hu mUc1det l~Inde ld'llt' ;) ar olı. 
eaktrrf 

Banu dddl olaralc şlmdldrn sÖ\ lr . 
nl('k mlimklln de~ildlr. ı1'almt zom•· 
nın tııll gtbı genre, atılc-ıınıı, N'surı 

ranıol:ıcağı tahmin Nlllt·Mllr Bu co., 

~\lten kntl ııetlcch;rl almak 1 ... 111 dab' 
tok 'laman !x'klemPI, l~zııı.drr. il •p 
bunun itin uzun silr Ct>li1h 'r • 

ingHtere;de 
lauçuk ııarç~~;ırı~n 

a!mak clır.:m 
ıa~ı!scak 

l.ondrn, 1 ( l\.A.) - Bugünden it. 
barep lngiltercde esin kau~uK parç ~
!arını atmak bir cUrtim t.ay.lacak \e 
bu kanuna aykın hareket cqenıer ylız 
ln~ııız ııraema kadar para cezasına 
~, Ut aya kadar d.:.ı tap!a cezıı.sr.ıa 

ln11hkfım edllcce ttır. Htl''ı hallerec 
h r kı c za b!rd n verı t <.'<'«Lir. Di • 
let bez.: ~l rdc ısc pars Ct';z;e.sı 5 ,{) 
lıı ıırıir.e, hapls cezası da 2 seneye ç •. 

"ılabllrc<'ktir 

nerıııı, ı (A.A.) - Alman ba,lc.ı. 

ruıı.nd nlı ın n h•ı us1 tet'h~ı: 
Shastc.polun dll.me,.l:lden sonr'I 

Karadeniz Sovyet donanması için s:ın 
ınUhlm harp l{.manı olan Novrosl •!» 

kara 'e d.-:ıız mllstahkem mevkll "'ı 
kut etml tır. Alıııan ordusuna mens t l 

Vurtemburg ve Badlı kU\-vetıer Ro • 
men aılvar1 te~kWerj il~ e'blrllği ya • 
para!{ ı;ok gtıç topogrııfya §tlrtlan i· 
c;inde yapılan ve günlerce <'Ür<'n ı.su ,_ 
klı.m m ı:ıarcbeıert netıceslnde büyük 
muvıı~takıyetı kazanmışlardn. Gıın • 
ım tahmin etmek henilz ı:r.Umkün do
(lıldır. 

L,ondra, '1 (A~.) - Stallngrad • \. 
tfünmt:tlndc yapıımakta olan Almn..r 
taarnızu hem durdurulmuş hem de 
Ruslar §ehrln §imal batısında blr çok 
noktaları Almanlann e.!fı:ıden alm11 • 
tardır. 

Londrıı, 7 (A.~\.) - StnllnSTadı:ı 

şimal batısı:ıda. Alman taarruzu cur. 
durulmu tur. DUııman ağır k ı~ rpıa.·:ı. 
ı;ğrnmırtrr. Bir kesimde 6 mlhH:r t'!'l 

kı tahrip cdıLmlşttr. 
Rus Knr:ı"aenız deınıınmasuın mr" • 

sup deniz uçakları 3 .A.1mtın devri e 
g<'mlslnl bat.ırmr:ıardır. 

Mozdok keslmlndc btr tepe için y:a. 
pılan çarprşmnlnrda dU~nun 800 kı~ 
kaybetmlı;ıtir. 

Vorone1 kcslmlnd(' Almr.11tıır bir ti!. 

Cenup kt!slminde, seyyar kolları • il.ara büyük elı:!.si Sir Knaçbul HUgel!.. 
m z ve topcumuz, batıya dcğru geri ~n. Sovyet ve Çin ae!areu mümes _ 
çcktlen dU~manı iz'aca dP\•am etır~ cıller!, harlcjye veka.ıeu protokol u _ 
ve mayin tarlaları bölges!:ıln doğus•J ı mum müdllrU, hariciye veklıletı kale. 
da dU.,D'IJ\n artçı mUfre~le•l:ıe hl!cu 1 ı mi mahsus mUdUrU, Türk, Amerikan 
eylem !erdir. ve lnglllz gıı.zetc ve ajans mub birlt.-

1.! be bö' ilzerlhde hınu a rı tıı.r.:lınd n karşılandı. 
allyetl haflf surette ar~mıııtır. Amerika buyUk clçJııi \' .utıJı seıtını. 

ltalyan tebliği 
.ııoma, '1 (A.A.) - İtalyan ordula.'l 

umumi ltarıırglıhmın 888 numı.rJlt 

teb1lğl: 

Mısır ccp'ıcsJnln merkez çevreslnc'e 
dlln lıir savaş yapılml§ V8 bu savnş 
csnnsmda durmana hlssolunur dere~. 
de mllhim zayiat verdlrUml§Ur. 

~ GUSf tetl ğ 
CllfZ 

Alman 
denizalt;ları 

ladı ve orada hazır bulunan kordlplc. 
matlğe mensup zevata takdim ettl 

Bundan sonra Vendel Vllkl Amert. 
kn. sefiri ile birlikte otomobil~ biner~)( 
sdirln ılalmet ettiği bınays harek"'t 
ettiler. 

Villcl, uzun ve yorucu b:r yolcuıu.::a 
rağmıın çok nc§ellydl, 

Bu ak~alll Amerjkan setareUnde t•p 
çay verilecek bu çayda müttefik dev. 
letler mümeSSjllcrilc Tür~ Aıncrlk ... n 
\'e İngiliz gazetecileri ha:..:\r buluna. 
caklardır. 

Hariciye Vekili Numan Mr. 
nemencloğlu yarın akşam Vilkl ş~ 

rcrıne bir ziyafet verecektir. Çar. 
ş:ınıba ı:ııinu \'ilki muhtelif 7.lyarcl• 
lcrde bulıınncaktır. Amerik:-n mfı. 

me<;c;llinin per~C'mbe sun tR' ynrev 

4,5 milyon Ameri
kan kadını 
çahşacak 

\ll~lngton, '1 (A.A.) - Bu aenenln 
sonunda harp sannyiı tabrikalarm:ic 
4.500.000 Amerikan kadını ı:alrşacnl.. 
tır. 

Londı-a, 7 (A~.\.) -. !ng;.fü: ba§• 
vekil mua\".lni Atli, harbin ilk Uç 
senesinde tam olarak İng'\ltere 
harbe iştlrak etmiştir, demiştir. 

Bnı:ıvckil, muavini ~yle devan: 
etmi'jt.ir: 

14-60 ya.§mda herkes İngiltere· 
de herhan~ bir mUdafaa igindc 
c nhı;mı:ıktndrr. Bu 22 milyon insan 
demektir. Bn scnelti top istihsali· 
miz ı;eçen sene-kininkint iki kere 
aşmı"'trr. G·da m:ıd':ieleriruizin U~te 
ikisini ~imdi kendimiz elde etmek 
teyiz. 

Hatipoğlu, demir ve tııhtn fab· 
ıi.kalarmdz!ti tet tikler'.r..den S.">nra 
kurulu~ımdanberi kendileriıırlcn 
beklenen ver m ~ de cdile~i) en bu 
iki mUezsescnin i~l8.hı il'inl birinci 
dereoe(k ehean.miye-tle gözör inde 
bulunduracaklnrmı ro) lem istir. 

IKTl~A TVI· K1LtNtN 
TE'fKf 1\.Umt 

Zonguldıık 7 ( ı\..ı-\.) - Havzamı-:.. 
da tetkiklerde bulunmakta otnn tktt. 
sat vekili Sırn Day yanmdnkj \'el<l'ı.. 
!et müdiranr ile cumartesi gtlnU K'ill"l 
bllktekl demir ve çelik tesıelerlrl 
gözden geçirdikten sonra dün Zongut. 
dnga gelmiştir. 

İktısat vekili vlla.yetl, partiyi ve 
belediye~! ziynretlcrlndeu sorra Z~n
gu!dağr Kozluya ba~lıyacıık olan "il 
mlryolu üzerln<!e açılmakta otan t-
nell görmüşlerdir. 

Sırn Day Havza ıç.nde kömflr s • 
tihsall ve amele işleri Uzerlndclt; tcL 
klkleroe bul:.ın1uktan sonra bu ak~a J 

şehrlmizd<'n aynlacııktır 

17 müttefik 
gemi batudılar 

le şchrimızdcn Tnhrnn ve .Mo-skov,. ~ 
yı~ hnrekcl cdc<'c~i znr,edilnıekh.· 

dır. 1 ~!I~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Ô#lrenildi(linc söre Vilki'nin .\~. 1 ~!!8!~ 
karıı~ ı :ı:ivnrellcn mnko;adı, Amerl :;;;; 

Berlln, '1 (A.A.) - Alman umwrJ 
kararglıhr, a.,ağrdakı husust tcbll61 
neşrctmlgtlr; 

Alman denizaltıları, birçok çet•.n 
savaglardan sonra Amcr}kanm dof;:.ı 

sahU1cr1 açıklarında, At:antlkte · c 
Afrikanın batı sahilleri önünde dll§ • 
manın 17 vapurunu batırmrglardrr. Pu 
vapurların hnclınlerj yek!Uıu 108 bin 
tona baliğ bulunmaktadır. 

peden gerı çekilml§lerdlr. 
l\IoskoYıı, '1 (A.A.) :...... Ka.fka.syad. 

Mozdok çevresjnin iki lresjmlndc So\'
yet ha\'a kuvvetlcrı yüzlerce kamyon 
ve takriben 2.eco Almcın yok ctmişt'• 

Rus?ar, Almanları Kafkas yamnçlıı. 
rında işgal "ttıldcrl Uç köyün" blrlnı!e"l 
çıknrmı§lardır. 

Mo&/wva, 7 ( A .. 1.) - Mosko 7a 
rod\osu bu "iıtlınhki n"şriy:ıtın:ı 
b:.ışlnrkcn ccnlı~ılC'kl rnuh:ırlplc~c 
hitaben aşağıdaki sözleri sö~ lcmt!I 
ve kendilerini oı;onuna kndar mL'
kavemete davet .ı1mlştir • 

Artık geri çekilmek irin ~·erimiı 

kalmamı~t r DilsmanJ du"durm '' 
zıımnnı gelmi,lir. Tek adım gc"J 
gilıneıncli ve milli topraklardan 
diısmnna bir karış )er hile VC'rmn 
mcli~inh: \"nlnn ~ize, ölQuc.,) c kn 
J r da}nnmnnızı cmre1ı'91'. 

Kn:ıl :ıskerlC'r: 1şillvor muo;unuz"! 
Bir IC'k adım hile geri Eıilnıi:reccl·· 

iniz. M.eml<'kelin mukoddcrntı s.· 
zln elinizdedir. Düşmar.ı mullnko 
'enmeollviz. 

kanın lınrı> gaj.TCll,ri h::ıkkında 

Türk hükCımetine mnlümı vermek 
ve harpten sonraki diinvanın taı•· 

zimi işinde Türic hükiir1.:ıinin S6 
rilşünü öğrcnmel<lir. 
. Kahir,., 7 (A.A.) - nu7.\·«"llin 
şahst mfiınesoıııH \'ilki lıalı çöl cc:ı. 
hesini ve sekizinci İn(Tir:ı: ordu•u 
kıınınndnnı general Monı:omcryi'yi 
ziyaret cimi tir. Yilki, <.erhcdC'n 
dörılişte muharebe sahnc;ınrlnn <'din• 
diği intibaları şöyle nnlntmı'ltır: 

;ntınhar mıı 
mltica 

SO\'~'ETLr:ntN 1\onıd,.nlzde en 
l!IOn bJ;)ük limanlıırı No\ros• • 

l•ı de Ahna.nl:ır tarnfmdnr• zn;ıte:Illlıı. 
cc, dec1ıkodu u ııımu J:nırutndnııb rl 
dillerde gezen Rus donanmasının ae. 
rede harııı:ıbllC<'l'ğl mesdeıd birinci 
pll{ınu s-cçtl. 
• l{:!md ·ııı~d lı.ı bü\\lk filoyu Iıo•u. 

l'auın: BiR MUHARRl.R 

- Batı çöiünde mühim bir m•ı 
hnrebc \•erllmi~llr. lntibııını şıırlıır 
ki. hu~iin c;ö:ı:dc Mısın lelıdil ecl"I' 
istil[ı tehlikesi orl;dnn knlkmı'il.r. 
Tnlıil mih,•cr kuH·ctleri ) ok<'•lılm·~ ynbil('o. cı.. iki llnıa.n, ;:ı.-.."8.,IOP ıl \ e 
snyıl:ım:ız. t<"nkat son mulınrrb.• l'oHoslskl du mlt\cr•n dıı•cle..tlr. H s 
Ynkli~le Nnpolyonun he:ı:irnrlİV•I! dQıınnmıa,ının burnlnrdtı.n ba'jka lCt. 

oldul tnn ııonra nıl!J\cr Xıc sbmu bu J. 
iri 1 nrnsınd:ı f:ırlt l olı:tur. H:ı ttfı ı:- ı 

rlhn•ı h:ır~' ıjn onunu lmdnr O ılııe\ll• 
nıoııuıııın l\ r~cl •• izde er ... ıı;e • dı;. 
lnsabllcceğı bılr tarll'dll e b.ına ı:ı,.J. •• 
rı tulmıı<lıın rnw rh~ıuml.}et \rrj!.· 
ın z. '..' olcU bu tın rııtr donnnm.ı, t.1· 
h:ı.~ınn bir ıanrruz sil. hı ulm:ıl;tırn 
~·ıl<mı .. , lJUtUıı ı olü in~ ıl:ıra \ «" mm ıı. 
tı:ıla \ollann:ı ~ekçllil, et!lleltt<ın it·. 
r!'t ı.nlm•«trr. Rus alıillPrl mlh\!'r:n 
rlln(' tnn.aıııllt• grç~ı·k ol ını. Hn~ f. 
lo u ancak Kur.ı:l ılzd 'el tkıırl '"" 
ıı"keri n:ıldlmt ı bjroz t«":ıdlt r<!eh!';r. 
1 1 "t ıa,e H' nıUlılmmat ı n~ ntı! la • 
r111dan m::ıhnını ı, tın :ı kl'ndl t·ı')::rı• 

d :-:ljnl' dl.i,.rct'I, ol n hu crrnıınm.an :ı 
d"\anılı bir korc;nnlıJ.; fn ·•, C'tfa ;;;'"' 
~ lıi'(!('••..:i d l mit cdll"'mt'L 

nelic('lC'nen rnuh:ırcbe kadar c!ı!'~ • 
miycllidir. Mcycl:ın muharelırı.in~k· 
ki müşahC'dem, bu h:ırp eep'ıe.,111 ıı 
d:ıh:ı fnzb h:ırp malzemesi ııönd ... 
rilnıesine lüzum ı:;ö.:;terdlğidir. 
Amerik:ın mfıme!lsili. <'erlıcvi zi 

y:ırct ederken l'lrn'rn bomha.ıor 
dii miiş \C hir mihver uro~ı d:ı 'ı:ı· 
,•:ıdn cerey:rn eden ha\'O muh:ırclrc• 
sinrle diisüı iilmüştür. 

Gelecek cumartesi 
ramazan 

fstaııbuı ınliitüllllğündt>ıı: 
12/ Ey>Ul/ 3il ~.a: te.!1 gUcU 

ramazanı ıerl!in lPUd&!ll olduğu 1l!n 
olunur. 

lcrı:c, nıts •il bu 'n rullıHr ıe1ıd1 ti 

nltrnı: ı bulunun Tu:ıpst<d" \t'~n ı: •. 
tumtb ığınnın ma blc,: itim e lhtl , l 
\ ermeıllği l!,'ju lıcrh" orıı~ or: Hol~"· 
,11; filosu 111tliınr mı cile• ~le, y•Jlt~~ 

Ttırl• kı~ ılnrın:ı lltfca mıT 
Hc:tUz Batulll!l lmdar bUll r. H•ıı; 

ı,r,pları mlb"er tarafından I:ıg ı rd l. 
nıcdl~I ı~·lıı bu donanma, nıııtıtu~ oldu. 
ğu m:ılzeıne~ 1 lcd;ırik c.ı •hl r H.\\,\ 
ı:ıarrıı1.lnrmı \C m!l.!ıfoıı:ıeı .Jcnl:t.al 1 

hüeunılat'ını gö10 althr .. blllrsc aç ı. 
denizl ·rdc lılr :ııUddct :e.\·ı.rc doı.ı'i" 

Bu~lln<' kndar Otlesaııııı da, . j\ •. 

trıpolıııı dıı, J~erçln 11 ... J'\'•n ro:-İ!!kfnlıı 
d<- 7..llrt\>ı111mN"in,. nııtnl olamıyaıı t\o 
mflcnl.ı ı: .... rıı .... 1111un. ••n nnıanmr1a• 

da nıelıru ıı l,llldıkt"" """"' t11'1h1 •o. 
eaktır; f.ıı • .ı; 1ılıt•lıı Hmı kı\'ll:ırı mı. .• IU sıfıra tnmı.ı "'.JHl.thlllr .,. ıntlhftr 

llllr -'1tııJ.ı.ı ı.aı•t'"•til•il~I takıllrdfl, ctruı-~11'? !Jtt~ elmf'tll rsnu.mı1akl '"" 
~ • • ~ etti i ıcl:O'. bu filo ~lu mU; ~. btr kt>llm~d<'ft lharf't. ıca.. 

H•I a.ı .. '-<.-tt~o blrı lDUIUıd~r olal'ak. m. 
tır~ l'!> lntltı:>r, pı JltJca. Karndenıztıckı Hmı donanm:ı& blr 

Rıı1' <!nnıııımc<unı ~ f:'P~J~rr:l"'N'f'.'ll; lı'lrp 11onrn..<a m<'<ırll'ltJdlr. 
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Bir harp esirinin 
defterı 

Burdur tüccarları 
e.nlrierlala güzeı. 
leştlrllmoıı işine 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlaı KuPoDc 

Vl§lde çıkan M~ mecmua.sı Al. 
ııo.nyada bulunan bir Franaız harp e. 
irinin hatıra defterllli neşrediy.:~. 

nın ağırlığı altında ezcll. Trenkar en1' 
şe içerislnd:ıdlr. Mösyö Volt yeniden 
esirin fişini okudu. 

121 bin lira teberru 
eltiler 

Burdur, 7 (A..A.J - Dün tlcant 

Röportajcılar la 
röportajlar 

Herkesi konuşturanların kendileri naıtl konuıurlor? 
Röportajcıdan korkulur mu? Evet, korkulur! .•• 

Bu kupona ek~nettk cöudertlecek 
it arama ve il verme ll1nlan En S· D 

Dakikada parasız netredJlecekt!r 
İlanların gazetede görill4tlttt şekUde 

, olmasına dllckat edllmelldV. J:vlenr::e 
tekllft gönderen okuyueub&na mabh.z 

1 kalmak llzere sarih adrealeriııl blldlr
meJerf IAzımdır. 

Okuyucularımıza bu defterden cnt~ . 
csan bir iki hWft.sa. sunuyoruz. 

Yatakhanede, baraka onba.şm ız 

ıJarşl, battaniyesi sakalm.ı kadar ;:e. 
Jmlş, gözü yatakhaneye gerjlen ı.,. 

ere asılı gısml.ıc ve donlarda uyan ~ı, 
rüya görüyor. Hiç değigmlyen bir r'L 

n. Uzaklara, Parlse alt bir rUya 22 
ıydanberi daima kendisini dU1Une1 3 
cvglli \1lcuda daif bjr rllya. 
Darşi yatağınd:ı dönUyor, bu hay.,:. 
rl kovmak ister gibi gözlertnl kar:. 

yor ve boğuk boğuk m.rıldanıyo" 

·uyumak ... hiçbir şeyi dU,urtmı:me!r ... 
,eno uyumak .. ., 

1mkaJ1StZ. Sinirli bir hareketle bıı.t. 
· aniyeyı atıyor, saatine bakıyor, c!a. 
ha yedi, Eslrfcrln mecburi uyuyu~ t'IJ. 

ntıcrlnjn bitmesine bir 11aat var. 
S.:ıbah çorbası fçildlkten, yokla~ a 

bittikten sonra A koğu!,lunu::ı mlnfir. 
ıerı tekrar UstUste konmu, yatakla':'ı. 
na, henllz sıcaklığı geçmeyen çarçaf. 
!arın arasına sömUlUyorlar. au~.!I' 
bu baraka için angarye yok gibi, Bcı 
istirahat s:ıatlerlnde esirlerin yeg!'ı.'1:! 
eğlencesi kendilerin! hUlya içerisinde 
unutmaktır. 

Ke:ıkln bir emir sesi, toplanma e:~. 
Zi. Koğuotakr so harp esi~ yatakla • 
nndM kalkıyor ve bir 'makine g!bi 

giyiniyor. 
Bir gürUltU. bir itişme sonra b"r 

seesiZUk. Bir Fransız tercUmtı.nln. be. 
raber i§ §Cfı odamıza girmiştir. E.: 
çok korkulan ve çok sayılan bir ada•ı1 
dır. Adı Voltdur. Çok uzun boyl•J 
çok zayıf bir adam, ustura ıle kn?:ır.. 
mış baııı pırıl pınl parlıyor. UzeriD1!e 
1lnllormaya çok benziyen y~llimtrak 
renkte bir takım elbls!! var. Şlmd~i.!: 
bakıııını u~erımlzdo dolaştırmnk1a 
fktita ctljyor. Bu bakış arasıra b'r1 -
mızın üzerinde toplanıyor, o vakit !lef 
tek ı;özlliğUnU dUzelUyor, oturuyor ve 
alnını elleri araJında ısnur~e açrk ko. 
caman bir defteri okum&)"&. ba.§lıyor. 

Harp eslrler1 onun sükQtuna hUr -
met cdlyorl&r ve bekliyorlar. Biliyor. 
lar ki bugUnkU it!tigballui kararların 
dan hiç dônm!yen kibar fakat merha. 
metsiz npıımm elindedir. 

Mösyö Volf mahalli çalışma bu'ro. 
'.lnun mUmcssllı gibidir, harp esirle•!. 

ıı. çalıştırmak jstlyen fertler ve ml 
c ıoeseler kendisine başvururlar. Yaz•_ 
fesi işe;\ toplamaktır. Bu kolay bi" 
'lin:ı: fedir. RMtgele b1r seçjmden ıba. 
ret. Herhangı bir iş için mfü•yö VoU' 
tarafmdan seçilen barp esiri bu il 
hakkında fikrini, memnuniyetini v~. 
\ a mcmnunlyctalzllğini soylemek haı.. 
kına malik değildir. Teklifine itaat 
etmek yahut lmkA.n oıursa h!le.·e 
bışvurmaktan b:ı.§ka çare yo·~~ur, 
Bır esırlcr kampında yalnız mUtclı.ı•. 
sıs ıııı:ller bahtiyardır. ÇtuıkU onlar 
ıstediklerı glbl 1§ bulab!ljrlcr. ötekiler 
ve bllhassa tahsil börmUg jnsanlar 
buranın en feci şartlar içerisinde lıJ. 
ıunn.nlarıdır. Buntar rastgJıe her işe 
scvkedllır. Mösyö Voltun keyfine v~ 
arzusuna göre herhangi bir yer<!c 

kullanılabtılrler. 
Bir harp esirinin hatırından geçen 

lgler baglıca ııunlardır: Şimendifer ve. 
ya otomobil yolu yapmtık. Knnal a~. 
mak ta§ ocaklarında, madenlerde ç,._ 

lıgm~k. Bu i§lere b~r defa girmiş olan 
ı;ır oraıardaltl hatıralarını imk!nı yok 
unutmazlar. Buralarda ağırlıkların:.n 
çoğunu, sıhhe.tlcr!iıln bir parçasını ve 
eziyet çekenlerin dualartnı kabul ede:ı 
bir Allaha oıan imG.nlannı tamamen 
kaybeden nrkadaş!ar tanırım. 

?J!Sııyö Volt defterinden burnunıı 

kaldırdı ve buzdan bakı~lan a!tmı:ta. 

hepimizi ıUzdU. 
Her ııeyi kötU görmi)'e baZll' obn 

ha.zı> esirleri için mösyö Volt bl.r nevi 

Onlar ..• 
- - Siz eıtobUıı şo!örUsUnUz öyle mi" 
Knror terctımanın kul!lğına !ıslan -

dı ve not alan tercUman· hUkmU Trc.J. 
kara bildırdi: 

- 1272 numaralı esir, tıı.ıı ocak a. 
rına. 

Trenkar tnş kesildi. Bir itiraz hare. 
keti yapar gibi oldu, yalvaran bir '*
kışl:ı. kudretsiz! ğini i!A.n 1:dm terc'!
mana baktı. Artık davası kaybolınu!,!. 
tur. Trenkar isimsiz kUtleye karı~. 

mıştır. Bir tek hUviycti var: faş ocı>k 
larmda çn!ı~:ın 1272 numara. Taıı o
cağına gidecek, bUtUn gU-: taş kır'l. 

calc ve taşıyacak. 

odasmdn bir toplantı yapan B~r t 
tUccarlan "Burduru gUzeileştirme,, I 
cemiyetine yeniden 26.000 lira teberr.ı 

.eyleml§lerdir. Bu son teberru ile g ,. 
liri 121 bin liraya vo.ran cemjyct ~b. 
rtmlzln ana caddesine, parke d6§cnrr.e 
sı l!ıi ile mezarlık duvarlarmın in!jaa. 
tmı ihale eyıemiı.ıtir. Bundan ba§ka 
cemiyet yanm kalmış olan orta okul 
binnsı ııe memleket hastanesinin ta
mam!anması ilini de bugünlerde ml1• 

teahbltıero verecektir. 

Itöportıtjcı eline kalemi ve kAğıdı a.klrlı uman, ifadesi alınan m83hur, bir 
mahkflın gi:,J ürperti duyar. Çtlnkli, kravatı üstündeki .horoz iğnesinin 

horoz fğnc•l yıızılmaamılan korkar, iı~r ki horoz iğııeel yerine inci lğnu'il 

yaulı•n!". 

Evlenme tekli ileri: 
~ Yaş 28, orta boylu, kua göz'~ 

kara kaşU, güzelce orta tahsilli. ev 1~
lerlnl mükemmel bilen, klmaeslz b;!' 

b:ı.yan, ayda. en az 80 llra maqlı, ao. 
85 yaşlarında bir bayla evlenmek ıs. 

temektedir. (Salacak 7) remzine mU. 
racaat 

Meserret hnaathaneainde ifade lferen bir ııaır ister k1 müllkat .Beylerb 
yiııdeki yaJır,TDd3 yapılmış glbl olaunl 

Böportaıcı • 

Ttlrklye ,.azme 
birlnclllkteıtl 
netltelendl 

R-Oportajlam.1 ~k zaman mohatablle kar,ı kaJ'5ıya yapmaz.. Ra~n m11-
lıat,ap, l;;onatm lbt penoereslndc rö,portaj::ı da kapı dı3ındn. kalır \itı böylf). 
ce konu,,tnffk mecborly~l ituyar ... 

:t- Yaş 23, boy 1,58, kflo 6:5, balık ~
tinde bir çocuğu bulunan dul bir b>i. 
yan, bir evl ve eoyası olar 30.3!1 y.ş 
ıarında ayda 100-120 ııra kaz:mçlı 

Harp esirleri arasında en çok sev. 
simizi kazanan bu lsimsızıerdir. Bı·

sun Bntda bir çiftlikte çnlı~ır köylU 
oldular, yarın bir ormanda odun keser Adlına, 7 ( A.A.) - Yllz.me blrinı:'. 

ler oduncu olurlar. Yerıerl ve !§!er! llklerlne bugUn de de\'am edllmlştJr. 
nrzuıara. göre değlıılr, bir işto çalış•r. Alınan teknik nctlcc!cr şunlardır: 
tar, alışırlar ve crtesı gün başka b•r 200 metre serbest: lstanbuldan İl) • 
mesleğe verlllrlcr. • rim birlnci, Seyhandan Ham ikinci, 

En akıllılnn en kuvvetlilerı kara -- Anknrndan Vedat Uç Uncu 
ıarmı vermışlerdir. Her ~eye mUtevek 100 metre sırtll8tU: .lstn..buldan Ke. 
kil olmak. maı birinci, Seyhandrın Yunus lkin..ıl, 

Burada yeni gelene ııu nıuı!hat v.: 1zm!rden Hasan Uı;UncU. 
rlllr: 1500 metre 11erbest: Seyhandı•..ı 

- Senin bir tek hakkın var, sUkt'ıt Mahmut btrincf, TrabZondan lllmet 
etmek hakkı; bir telt serbestin var, ikjnci. KocaeUnden Sllhcyl Uc:UncU 
rüya görmek scrbeııtjsl. Atlama: lstanbuld:ın Mustafa tıl.-

Harp esiri. bir gUn kurt:..lmak UmL Tinci. lçelden Seyfi ikinci İçelden Su. 
dine maliktir, fokat Umit her tant. dl UçUncU. 
tan rüzgl\ra maruz bir aleve ben-'er, TUrk Bayrak yanşı. Seyhan takın ı 
rUzı;l\r jstedlğl vakit istediği yerc!tn birinci, l11tanbul takımı ~kinci, tzm!r 
eser, Alev ekseriya s!lnmck t!'hlike - takımı UçUncü. 

ilk konuşma 

ırerldan Kaadem"r ılyHlyor: 
Yazan: KADRi KAY ABAL 

BİRKAÇ OtlNB KADAR (UBIR) de 

Çevalya satın ah nacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları lıletme Umum 

Müdürlüğünden 

\ 

bir bayla evlenmek istemektedir. ı ~ 

T. f5) remzine mUraca&t. 

Alduınıs: 
, 'Ate~ 6) (A.G.) (B.P.) (Bulunmaz) 
1 (E.N.S.) (F.D.K.) (İdea.! kadın) (Kir") 
(K&yııak) (Karcin) (Llle lJ) 
(M.E. 49) (Neşen) (Nahide) (Neli:) 
(N.G.K.) {P.A.) (Pul) (S,A~. l 
(Samimi!) 

işçi Gençler Aramyor 
Me.nsucat fabrjkalan t•ke ıa:.,,· 

ı l!ı.thanes!nde çalışmak Uzere 16 • 17 
Yıllı!. ·htlync olarak lMOO adet Ereğli, 5000 adet kok. SOOO adet ortıı yaşlllrmda işçi gençlere ihtiyaç bu• 

pasa "<l 1000"~1tlet kUçUk pua çevalyelll satın aımacaktır. 1 ıunduğ\lndan ıstlyenlerin Fatih .;. t· 
Tallplcrln 15.9.942 a~amma kadar nllmunelcrlle blrllltte "telle sarı' pazarı Refah sokak numara 47 ye 

mak surctllc takviye edl!mfş çevalye tekli!leri tercihan tetkik edfleccktlr.. pazadM maada her gUn asbah on:L:ı:ı 
T~k!lflerlnı !dar*l merkezindeki Levazrm MUdUrlUğUne tevdi etmeleri ilh ı' 12 ye kadar evrak, vesal.kiyle blrl!I:• 
olunur. <97o3> te mUracaatlan. (17634 ı 

11!10 karşılaşır. Harp esiri aynklannın Mllsabnkalardan sonra yap:lan u. 
altında toprak yoktur sanır, nefret mum! tamılttc Seyhan bölgeSi 123 o~. 
dudaklarına kadar yükselir ve kenc!lr.i anin TUrkl~ yüzme birincisi olm .. s 
bozgunun kucağına. bırakıverir. tur. İstanbul 120 puanın 5kjnclllği 17. 

, ... 
' 1 S l k f •ı , -L • • 

Yugoslav I:ıralının 
nutka 

fstikbale güvenle bakıyorun. 
LondrA, 7 (A,A.) - Yugoslavyn 

kralı Pjycr 19 uncu y:ldö!'lUmU mUna. 
sebetllo bu ak§aın radyoda millet~ 

l:!taben s6ylediğl bir nutukta demiş -
tir ki: 

Iııtıkbale gUvcnlo bakıyorum, Yt.ı • 
goslavyn teltrnr kalkınacaktır. YJ • 
goslavynmızda tedhiş ve ölUm hlıkl!l•-
dir. Babamı kurban eden ayni el v• 
ayni ruh h!UA öldUrllcU taallycti .. P 

devam ediyor. Amansız adalet ı(.I· ü 
bUtUn katiller lcln ve onlar.n suç o· 
taktan için yaklaşmaktadır. Topra'<. 
larımızda onlarca dUfmn.n tUmenı :rı

Jundurulmaktadır ve muharip kuvvet. 
lerimlz dUşmanla çarpışmakta ve şltr •• 
dl yaklaşan kati an ıçın hazıılanma'<
tadır. General Mihajlovjçl takip edı. 

nız ve yaınız o işaret verdiği zaııııı.n 

har~ete geçlııiz, 

Sava,aa Fraitsa 
tarafından ver~len 

ı ısaportıar 
24 memleket tarafından 

tanınacak 
Lolldra, 7 ( A.A.) ·- Blr!eşmiş m•L 

!eUer gnıpuna mensup 27 mcmı~ 

ketten 2f U snvaş:ı.n Fransa taraftıı
ı:an verilen pasaporllarm yUrürlU~tı. 
ı:ıU tanımıMır. Bu eurotle 8ava;~n 

Fransanm verdiği vesaik bUtün bUyl:\. 
Brltanyada manda aıtındakJ memleke: 
lerde, Sovyetler birliğinde Çinde. hi•. 
leşik Amerlkada, Mımrl'\a lran~a 

Guatemalada, Haytı<.!e. lzlandada, l'··. 
namada, KUbada, Kostarikada, Salv &. 

dorda, Uruguayda, Belçjlca ve Hola•. 
da müstemlekelerinde kabul edilmek. 
tedir. 

, 

mir de 38 puanlo. üçUncUlUğll 'kazall -
mışlardır. 

Akyap limanı 
.bo balandı 

l'enı Delhl, ı (A.A.) - Hava ku\' - I 
\etleri umumi ka.'l'firgA.hından tcbl .ğ 

1 
edilmiştir. 

tnglliz bo:nba uçakları Birmanyac'a 
Akyab Uzerinde bir akın yapmışl!\r • 
dır. Atılan bombalann hedef sahnsı:?
da patladığı görülmUştUr. 

:MUn!erjden uçan bomba uçakları 

Birmanya sahili boyunca harekAtta 
\rulun:ı.rak Taurgu clvarındll mtiblm 
bcdC'flert bombO.lamıı,lnrdır. 

Mısırda Romer 
nasıl çekildı? 

Londra, 7 (A.A.) - RÖ\1cr a· 
jans::nrn sekizinci ordu nezdindcki 
muhabirinden: 

Remel 1!itti. DUnkü pazar g\.i· 
nil cenuptnki mayn tarlala.rmuzm • 
kenormdc. ancak gayet hafif b"r 
tank snvar top duvan kalmıştır. 
S<"kizinci ordu muharebeyi kazan· 
mı~tır. Bunn. şUphe ~ol<tıtr, A 'm:ı.n. 
Afrika kuvvetlerinin Jtnlyan HCY • 
yıır kuvvetleriy e ck~tcldcncrek 
bund'.ln 7 gün evvel mUttcfik hnt· 
t n~ taarruz ettiklerini gördıılktcn 
~onra "eneral Mongo;:·:rinin kanır 
gfıhında hiç k',m"'-e bundM şüph::: 
etmemektedir. Almanlann 15 inci 
ve 22 inci ron iki hUcum tü:neni 
ve !ta•v:ı.n zU'hlı kuvveti gerisin -
den rlo~ru Roır.~I takriben 10 bin 
mcv<'ut'u bir motörlü piyade ku·:~ 
\"t"ll ~ürmü"tur. 'BıJ lut<tlar- mUda 
faa m~vzi'eii.mizin cer.up ÇC'-Tcı:ı ne 
ımlıhrn\lljlnrdır. F:ı.kat hiçbir te • 
sir yapamadan geri c;~kilmiı:ılel'dir. 
Romelin partiyi kayb~tmesinin <.:· 
nemli sebeplerinden b?r.i !ngil~ lw 
mandanmın bundan evvet!ti hata· 

Inh isarlar 
Umum Mü
dürlüğünden: 

1. - 4223 Sayılı kahv~ ve çay inhisarı kanunu. 

tevfikan 7 nun muvakka•ı: üçüncü maddesi hükmüne .. 
10.942 tarihinden itibaren inhisar kahve ve cayı. inhi . - ~ 

sarlar idaresince yeni fiatlarla satııa cıkarıiacalc ve tfü: 

car tarafından yapılagelmekte olan sabalara nihayet 
\'erilecektir. 

2. - Kahve ve cay ticaretile istigal edenlerle ti-

caret mc:ıksadile bu maddeleri ellerincle bulunduranlar 

7.10.942 gününden i\ibaren 48 saat zarfında mevcutla. 

ı mı bir beyanname ile en yakin inhisarlar idaresine 
bildireceklııır.dir. 

v«»aws~ ........ mıı .................... ıımı .............. .. 
kı..ra tekrar tlütteceğı!!i sabit bir ı 
fikir hR.'!nde zannetmesiydi. Ho J. 
Luki Ro~ı alclsnıyordu. Diğer bir 
sebep dt' hareketlere du:-gunluk 
g~lci::~i STada sekir.'.nci o'!'dunu•ı 
rekor den:.lcc.elc kadar kmn bir za
mnn zarfında külliyetli yeni mal -
zeme nlmı.s olmasıdrr. 

Romclfn rlcatı ly! ha~ırlanmış ve 
ihtiyatın yapılmıştır. Alman Af•ll:a 
kUV\'ttleri ne tnşıyablldile::se alıp gO.. 
tilrmU3lerdir. Bırçok tank ellınlzc d ş 

mU;şlUr. Daha ba.ş!ca ~aııluur tahrip c.. 
dllmi§ ve bir ço~u da kullanılmaz ha. 
le getirılmlgtır. Alman rlcatlnl boz -
guna çevjrcmedilt. Gc.neral .Montıro .. 
meri §lmalden ve doğud&n baıkıy11 '• 
v:ım etmekle beraber dUımana ye>:1 

lmyıp!ar verdlrmeltle lk~ıfa etml~tlr. 

Muharebe harbin bir d!SnUm nol<t ... sı 
olnbllırdi ise de askeri şcnerlmiz b ı. 
run şimdilik Mısırdan tehdidi uu.kıaş 
tırdığı kanaatini beslemekle iktila .
diyorlar. 

Romel geçen pazartesi ,<Unü mu.h \.. 
rebenln başınngıcmda Rııveysatla El
blmeytet bölgesi araıı.nda ilerledi ~ı 
sırada 260 tnnk tople.mışt• O ak,a-r. 
zırhlı kuvvetlerimize kaqı ve baı>ı 

Amerikalı ofrat bu hUcunıu bnlemış -
!erdir. O gece ve ertesı sabah RomfJl 
zırhlı kuvvetlerimize bir uç sokmak 
için yaptığı gayret eınasınd& daha 
ba.şka zırhlı kuvvetleri içeri aUrmUv _ 
tur. Bu uç salI gJ.inll lngjllzler tara .. 
tından pUskllrtülmü§tUr. 

atı ı portatı yazı mwrrıne11 

Gayet temiz kullanılmı§ 10 eyı•ıı 
N2 pel'fjembe gUnU Sandal bedeııU. 

ninde satılacaktır. Kıyll\ot.J 100 lira -
dır. (17041) 

Ameri4f aa tayya. 
reıerıaıa akınları 

Kahire, 7 (A.A.) - Ortqarkta~ 

Amerikan kuvvetleri umumı karu -
ga.lımm bildirdiğine göre ağır Amer!. 
kan bomba uçakları 5 cylUlde gtııı b'l. 
tarke:ı Kandlyedeki elektrik a&ntM· 
lı ile deniz teslalerlne muvaftaklye~ e 
JıUcum etmlşlerdir. 

Elektrik santralmm lflemez bir b.:ı. 
le getırildiğl ve depolarla. rıhtımlara 

tam isabetler kaydedl!djği görtllmUf. 
tUr. Liman bölgesinde ya.ncınıar çııt. 
ml§tır. • 

BUtUn Amerikan uçakları a.Jertr• 
d6nmü§tllr. 

İngiliz bomba uçak.lan, ayrıl b&re • 
ket esnasında Kandlye civarındaki u. 
çak meydanlarını muva!taklyet,le bc.•:n 
balamı§lardır. 

**• 
Londra, 7 - ( A.A.) - İngilla •a 

Amerikan tayyareleri, ti.mail Fral". 
Eaya şiddetli hUcumlard& bulunmu'l' • 
!ardır. Dulonya dok!an bombalanın•,. 
tır. BUtün Amerik& tayyıı!"elerl bu a . 
kından sallmen dönmUotllr. 

Amerjkan bomba tayyareleri, Fr" 
sada Abbevil ~le Sen Omerdeki A1uı&t 
tayyare meydanlarını ve w ctvardı 
tayyare Jaka!etl yapan bir fabrik•~ 

bomtııırdıman etmtolerdlr . .Alman r.,av. 

yareler! glddetll bir muklavemet Jba. 
terml§lerdir. Beg Alman tayyarul d:ı. 
şUrUımUııtUr. Bu akır.larda mUttefii< 
bomba tayyarelerine 400 avcı tayya. 
resi refakat etmiı.ıtir. Yalnız 2 Anıe. 
rik11n bomba ve a mUtte.tlk avcı r.ay 
yareai kayıptır. ..~J ... 

• • • 

°* ttlcce.ndır. 
Haftada iki defa esirler sabahley:1 

toplanırlar, KarargCıhtD. bu toplanttr 
btr ad verllmtııtir: Esir pazarı. 

!kıyt )1rmı iki geçiyordu. Bu· 911&t
te gongu kim "'llruyordu.? Hırsıtl&p' 
nk düıUncem bu oldu., Fakat ev !11. 

blplerlnln nau.an dlkkatlDI kendi il 
zerine çekmek için gonga vul"lln'k 
kendini ihbar eden bir bı1'81:ra bugfine 
kadar raııtlamamı:Jtım. Sırtıma ale11-
crle pardesUmU geçirdim \'e lbtlyatt.u 
el fencrlmle tabancamı aldım. Korldn. 
ra usulca çıkllktan sonra bir saniye 
nefesimi tutup dlııledlm. Çıt yokt•ı. 

Sessizce koridorda ilerledim ve bole 
inen merdlvt.'116 \"ardım, A~ bir bul•'t 
ar}<RMma saklnnmı~tı. Ortalık df:ri 
karanlıktı. Burnumun önllne tuttu • 
tuın elimi bile görmek krıbll olmn -
yordu, Baııamnkları teker teker iııl . 

yordum. Hlr cıtırdı leıtthn. Donakal • 
mııtım. Karnnhkta ~anımda blrltı !la 
ba mı ,·ardı T 

KARA ELMAS 
yoram da hatırlayamıyorum. O der.:
°" pfkınlığa utramı,tım. Ancak ar
kadaıtnn Kolsu albayuı cesedi tlxt!J'jco 
llJ.lml,' glh11nce aklım ba§ıma gelj.r 
gibi oldu. 

V1fl, 'J (A.A.) - lııglllz uç&klar
nln dUn sa.at 11,30 da Rouue yapt1'J 
akında tlcaretJıa,ı:ıelerlıı bulunclutu 
b6lge ile 1oc;l mahallelertae 100 k~d:.•. 
bomba atıldığı öğrenllmift1r. Yaralı .. 
ıarm sayısı, DU ana kadar elde edl'en 
haberlere göre, l~ Yi bulldult•n. 
Bunlarm çoğunu kadmlar Ye ~r 

teşkil etmektedir. 
Mösyö Vorf tekrar defteri Uzerlre 

lğildl. Bir ismi sökmeye çalıştı n 
aonra anıaııılmaz bir gekr.de tel&.ffuz 
etti. Bu faml sahibi de tanıınıyacak••, 
fakat bereket versin kl -nösyö Vo t. 
tan sonra Fransız tecrOman da ayni 

ismi çağ'ırdı: 
-Trcnkar 
Trenkar kalabalığt yardı ve yakla" 

b. Sakin görünmek istiyordu. Fak:!t 
yUzü endişesini göatetiyor Burada 
bulunmaktan memnun olmadığı bes -
bcillchr. TcrcUroan mösyö Vo\fe. esirin 
fiş.ini uzattı. Bu fişte Trenk&mı es'r 
düşUlğU gUndenberi r.erelerde bulun -
duğu ve neler yaptığı yazılıdır. 

Mö$yö Volf sorguya bae!adı: 
Hast:ı.neden çıkmışsınız öyle mi ' 

Romatlzmanız mı yarnll'ı? Daha ev. 
ve! nerede çalışıyordunuz? 

Trenkar t!'rcUmana doğru iğlldi: 
- Ona ktuıalda !;alıştığımı s6yle -

ytnlıı:. l3lltUn kı!J nynğım karlar ve sı;_ 
lar ıc:erlslnde yilrüdU. Bu ytırUrUşter 
l'IDl'!latızına bana yadlgtır kaldı. 

:Mösyö Volt esirin cevabını tercUır.e 
ettirdi. Karşmndaki adamı bakııııarı. 

Elekirtk fenerfml ynksam, bakikf'. 
U anlamak güç olnuyıı.caktı. J<"akııt 

bir hlsıılkablel\"Oku ile bu fikrimde"\ 
(la) dmı. lfümdekl tabancayı daha it

in kavradım, Ytı yoluma devam ettlır. 
Nihayet bole ınmllf bulunuyordun., 

Aıım o esm:ıda ay bıılutlar111 arkaııı'J
dan (•ıl<tr ve etrafı aydınlattı. Heye • 
aandıuı lcalblm dunuıak oldu. Pencıtı • 
rd"rln önUnden bir hayalet aUrüner•l< 

19 lngilizceden çeviren: 'V_EHIP TAYLAN ---------
ge~yordu. 'nlr an ay ıııığ. p'rotlllııı 
•:t·dınlattı. Ha)~et! Bu adam DuglM 
tr.dlstandan baı;ka kimse değildi. 

l<"akat bu defa aUı:olUn tesiri altınd'I 
tlnğlldlnı. Yanılmn.ma lmkAn yokt.ı. 

Bu saatte Duglasın holde l!Jl ııevdi ~ 

,~e ııcbeble gon.gu \ urnıııttıı 'l İkin··i 
defadır ona bir sara nöbetini mlite ı
kip gece yansı rastgeııyordunı. Dol: • 
torun ltadoelne göre o ıılmdl bitap il ' 

1 
uykuya dalmıı1 bulunmalıydı! Norfo: c 

rn çekiyordu. Jo"mertn .,ıtı dun "J 

rurun<ıa yenf bir sUrprlÜf' karşıla' -
tun.• 
Albayın bir.e gösterdltl hançer ye.. 

1'lnde yoktu! 
lforlmnc bir eüphe içimi ytyordu. 

Arkamdan kovalayan varnnt !{lbl, 
merdl\'enlerl dörder bev,r birden a • 
larak, yukarı çıktım. Albaym yattıtı 
t'dıuıın kapıaı açıkh, fakat kendıı,ı 

me~ daııda yoktu. 
fatosU11un eshırmı bu apt.alın ı;ah!l'n. Ko53 ıw~a gene qa.l'l lı•dtm. Ma~I 
da mı aramak IAı.ım geliyordu.! • perdeyı yırtarcanna çeldml, çahııı:a 

Eletkrlk fenerinin dilğmeslnl Çe - oda!lının elelUrlk dütmealne butıaı 

\-lrdlm. lHahrutJ ııık burme-.sl blntn re ;\erimde mıhlandım kaldım. 
tçln gongun urı renkli pırlnç le\b!!.St Alb:ıy Edlston kaplan po9funı•n 

Uzerinde tevakkuf rttl, "'e sonra ııUAıı ,.anıtıa,ınıla ;\'ÜZUkoyun yenle uzaa • 
daire.inin kapııır.ııa çevr\l<lt. Kapı •r. mı, yatıyordu: 

dı\]a kadar nçıkt ı: Mabut hançer iki kUtt.flnln arasına 
I>uı;lasın ııllfth dairesinde 151 neyd" ! Mplanmı,tı ! .*. Ru ıııu:ıll hatırıma ıretlr:noo birden 

~ndlşo hl ıettim. Garip bir korku """· tı..H. TAHKiKAT 
lırt hançerimi dlltUmlUyorc!u, Sıı.n·d Müteakip bee dakika urfmcla olnp 
esrarengiz bir kun·et bf:nı kapıya dol bitenleri. zihnimi her ne kadar yoru 

Kol& fikrini izah ettj: ''Darbe \'ıU 
kuvvetle lndlrllmlıt \"e 61Um anide ol. 
muş,. dedi. 

Ben pOrheyecan s6ze kart?Jtım· 

"!Katilin 'kim olduğunu bll!yorum, de
dim, ve Uç dl'fııdır Dnglaaa nasıl ra'4t-
1ndığımı anlattım. 

• Kolıı IHhahmı dl,katlc takip ett4, 
'"Senin bu ifşaatın çok kıymetU bir 
de111 teşkil l'deblllr., dedi, "Fakat şlm. 
dilik bunlan bir tarafa bırakıp bura 
da olup blt~lert anlamata ı:.alışalrnc.. 
Maktul ı:&lışma odaslle l!lllAh dalttl!llnl 
ayıran perdf'lden blrbuçuk metre kad"'r 
mesafede, başı ayakb saat tatlkamo
ttndc, yatıyor, Sol taraftaki kftı:llk 

kan blrlklntlsJ maktulUn yerinden ~ 
mıldatdmadığına delil~ etme-ı. nı~~ 

1 • o halde eelğl geçtiği l!llrnda darbe .11". 

\<adan lndlrllmlş ola<'8k. l'<"rdenln !!o 
!unda bir elektrik dOtm~ı var. Alb.ı. 
~,n, düğmeyt çe,1rdl~I eımada, dah9 
e"'VeleP. odaya uklanmııt otan katıl 

tarafından 'ISldUrUlmllt olmaaı kuvvet. 
Je muhtemeldir.,. 

Uçaklar 3-4 bin metre JllUekl·" 
r.tıcum ettllde.ri cihetle bombl\l&r da
ğınık ola.ntk muhteU!' yerlen dllfm"'t 
ve genlıı ölçüde tahribat yapJlllftır 

••• 
Berlln, 'J (A.A.) - Alman av .. f 

uçaklarmm dün Duvr civarında taY • 
yare endUstrllerina alt önemli teat-1•· 
rı bombaladıklan Alman radyow t•· 
rafından blldjrjUyor. Diler bir teı'<ll 
Taymls nehri ağzında Buthent limanı
na taarruz etmlftlr, LoDdranm olma • 
linde büyük bir fabrika "' ln«iltere • 
nln cenup aahWnde blr Uman ııeı• 
bombaıanmııtır. Dorguter lilDUID • 
da.ki önemli .ukerl t~n bQyt.' 
bombala,r aWmı§tır. 

------------------~--
Parti kongresi 

C.H.P. Mehmet GeylAnl ocafı yını1' 
kongrenin yann akşıı.m aaat ı it de /.fi 
kara caddesinde vHAyet konağı kar• • 
sında C.H.P, Eminönü nahiye m.,rk,. 
zinde yapılacağı b&bet almmlft11'. 


